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Pygospila Evanidalis sneii.

Tijds. V. Ent. 39, pag. G8 (Jnnii 1896).

PI. G , flg. 4, Aa en 5.

Sedert mijne beschrijving der bovenvermelde Pyralide het licht

zag, heb ik nog twee exemplaren van dezelfde soort ontvangen,

zoodat ik nu in het geheel drie voorwerpen van haar bezit —
allen mannelijk. —De heer Röber is namelijk zoo vriendelijk

geweest mij het origineel mijner beschrijving te schenken, waar-

voor ik hem hier dank zeg. De twee vermelde exemplaren zijn uit

Assam (Brilsch-Indiê) en afkomstig van den heer Hamilton te

Roorkee.

Ik wensch nu een paar, mijne beschrijving aanvullende opmer-

kingen hier mede te deelen , vergezeld van eene afbeelding, die

Dr. Henri W. de Graaf zoo goed was voor mij te maken en van

twee schetsen, het aderbeloop der achtervleugels van Pijff. Evani-

dalis en van Pi/g. Tyves Gram. voorstellende.

Vooreerst merk ik op, dat bij een der later ontvangen exem-

plaren , de drie witte stippen nabij den achterrand der voorvleugels

welke men bij Tyres in de cellen 2—4 vindt, door twee kleine

stippen in de cellen 2 en 3 zijn vertegenwoordigd. Bij het origineel

der beschrijving en bij het derde voorwerp ontbreken zij geheel.

Ten tweede zijn de beide exemplaren uit Assam in het bezit

lumner pooten , wat bij het origineel mijner beschrijving niet het

geval was. Deze zijn glad beschubd, gewoon gespoord, gevormd
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als bij Tyreis en vertoonen geene bijzondere uitmonsteiingen. Zij

ziju verder wit gekleurd, op de bovenzijde min of meer grijs

bestoven, de voorscheenen buitendien tegen het eind met eene

zwarte vlek versierd. Ook de voorknieën zijn zwart.

In het onlangs verschenen vierde deel van zijne Fauna of

British India, Ceylon and Burma, Moths. Vol. IV (October 1896)

heeft de heer G. F. Hampson deze soort ook opgenomen en goed

beschreven, onder den naam van FygospUa Cuprealls Swinh. Dit

is onjuist ; kolonel Swinhoe heeft haar in de Trans. Ent. Soc. of

London 1892 p, 19 pi. 1 lig. 4 beschreven en afgebeeld als

Fygu^pïla Tijvcs var. CitpreaUs , niet als eene afzonderlijke soort

en dus is Cuprealls Hampson een synonym van EvauldaUs Snellen.

Verklaring der afbeeldingen.

PI. 6 , lig. 4. Pj/ffosplla Evauldalïs Snell.

)) 4(j!. idem , aderbeloop der achlervleugels.

)) 5 Adei'beloop der achtervleugels van F^ffospila

Tl/ res Gram.


